CZ manuál PBD5000
Powerbanka
Před první použitím výrobku si pečlivě přečtěte
uživatelský manuál, zejména pak bezpečnostní
upozornění. Pro případné budoucí použití produktu či
pro předání výrobku třetí straně si tento manuál
uschovejte. Celly S.p.A není zodpovědná za újmu nebo poškození na
zdraví či na majetku vzniklého nesprávným použitím výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
- Dbejte na to, aby vám produkt nespadl na zem,
nemačkejte ho ani do něj ničím nevrývejte, aby
nedošlo k jeho závadě nebo poškození. To může
způsobit vnitřní zkrat a přehřátí.
- Uchovejte produkt mimo dosah vlhkosti, vody a
ostatních kapalin. Pokud produkt přijde do kontaktu
s vodou, vlhkostí nebo jinými kapalinami,
nepoužívejte jej, aby nedošlo k úrazu elektrickým
proudem, explozi nebo poškození.
- Když produkt navlhne, a je případně vysušen a
pracuje normálně, kontakty baterie a obvody by
mohly pomalu korodovat a představovat
bezpečnostní riziko.
- Skladujte produkt mimo dosah jakéhokoliv zdroje
plamene, přímého slunečního světla, topení, kamen
nebo ostatních zdrojů tepla jako například palubní
deska ve vozidle v létě. Může to způsobit explozi
baterie nebo snížit její výkon.
- Nikdy neprovozujte výrobek bez dozoru.
- Během provozu může být povrch horký. Zajistěte
dostatečné větrání. Povrch nesmí být nikdy zakrytý.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud se přesouváte z
chladného do teplého prostředí. Nechte produkt
dosáhnout pokojové teploty před připojením a
použitím. To může trvat několik hodin.
- Teplota použití: 0-40°C
- Nezkoušejte upravovat, opravovat nebo
rozmontovat produkt. Riziko exploze!
- Nenechávejte produkt v kontaktu s kovovými
předměty. Kovové předměty mohou rušit elektrická
spojení a způsobit nehodu, pokud vnitřní ochranný
obvod zařízení nefunguje správně.
- Okamžitě přestaňte produkt používat, uvidíte-li
bouli, zvlnění nebo jiné abnormality.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený.
- Ujistěte se, že dodaný kabel pro nabíjení výrobku je
neporušený a nikdy nezkratuje výstupy pro nabíjení.
- Nevyměnitelná dobíjecí baterie je integrovaná v
produktu.
- Uvnitř produktu nejsou žádné uživatelem
opravitelné části. Nikdy produkt neotvírejte nebo
nedemontujte.
- Nikdy nezkratujte kontakty / svorky baterie.
- Nevhazujte produkt do ohně. Nebezpečí exploze a
požáru!
- Nabíjejte baterii pravidelně, i když produkt
nepoužíváte. Prodloužíte životnost baterie. (Jednou
za 2 měsíce).
- Nikdy nenabíjejte produkt bez dozoru. Během
nabíjení umístěte produkt na tepelně odolný povrch.
- Akumulace tepla během nabíjení je normální.

- Za žádných okolností nepoužívejte žádné agresivní
čisticí prostředky, alkohol, nebo jiné chemické řešení
k čištění, protože mohou poškodit povrch produktu
nebo dokonce narušit jeho funkčnost.
- Odpojte všechny připojené kabely, než začnete
produkt čistit.
- Nikdy neponořujte produkt do vody nebo do jiné
kapaliny.
- Netlačte příliš tvrdě na povrch, aby nedošlo k jeho
poškrábání.
- Uchovejte produkt mimo dosah dětí.
- Nikdy nedovolte dětem nebo osobám se
zdravotním postižením používat elektrické přístroje
bez dozoru.
- Ujistěte se, že si děti nehrají s plastovým obalem.
Mohou spolknout malé části a udusit se.

Ujistěte se, že do zařízení nepronikla žádná voda ani
jiná kapalina.

POUŽITÍ
Nabíjení powerbanky

Certifikace a bezpečnostní informace

1. Zastrčte menší konec dodaného micro-USB kabelu
do micro-USB vstupu powerbanky.
2. Zapojte větší konec dodaného micro-USB kabelu
do USB portu nabíječky nebo do počítače.
Powerbanka se začne nabíjet. Pro první nabíjecí
cyklus doporučujeme 12 hodin nabíjení. Čas
vyžadovaný pro nabíjení je okolo 3 hodin.
Multifunkční tlačítko vám umožní zjistit zbývající
kapacitu baterie.
3. Po nabití odpojte micro-USB kabel z USB portu a z
powerbanky.
Nabíjení vašeho zařízení
1. Ujistěte se, že powerbanka je dostatečně nabitá.
2. Před nabíjením vašeho zařízení se ujistěte, že jeho
technická charakteristika (napětí, výstup, proud) je
kompatibilní s powerbankou.
3. Připojte vaše zařízení k USB portu powerbanky, za
použití originálního kabelu k zařízení. Vaše zařízení se
začne nabíjet.
4. Po nabití odpojte kabel od vašeho zařízení a od
powerbanky.
Čištění
Před čištěním odpojte všechny kabely.
Pokud je to nutné očistěte powerbanku vlhkým
hadříkem a před použitím ji nechte ji úplně
vyschnout.
Pro odstranění prachu na konektorech použijte čistý
štětec s měkkými dlouhými štětinami.
Nepoužívejte žádná rozpouštědla, korozivní nebo
plynné čisticí prostředky.

Skladování
Skladujte powerbanku na čistém, suchém místě.
Uchovávejte ji mimo dosah přímého slunečního
světla.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Vstup: DC 5V/2A
Výstup: DC 5V/2,4A
Kapacita: 5000 mAh (18,5Wh)
Hmotnost: 123g
Rozměry: 9,7x4,5x2,2cm

Společnost CELLY SpA prohlašuje, že tento
produkt je ve shodě s ustanoveními směrnice
2014/53/EU týkající se dodávání rádiových
zařízení na trha směrnice 2011/65/EU o
omezení používání některých nebezpečných
látek v elektrických a elektronických
zařízeních.
Výrobek vlastní značku CE a je v souladu s bezpečnostními normami
platnými v Evropské unii.

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUKROMÉ OSOBY (Platí v
Evropské unii a v zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)
Označení na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že na konci své
životnosti výrobek nesmí být likvidován
spolu s ostatním komunálním
odpadem. Aby se zabránilo možnému
znečištění životního prostředí či újmě
na lidském zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací odpadu,
oddělte je prosím od dalších typů
odpadů a recyklujte je zodpovědně k
podpoře opětovného využití hmotných
zdrojů.
Soukromé osoby mohou kontaktovat
prodejní místo kde bylprodukt
zakoupen nebo místní kancelář s informacemi o recyklaci tohototypu
výrobku. Právnické osoby by měly kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat
všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými
komerčními odpady za účelem likvidace. Tento produkt má vestavěnou
nevyměnitelnou baterii, nepokoušejte se otevřít výrobkek nebo vyjmout
baterii, protože to může způsobit zranění a poškození produktu. Při likvidaci
výrobku se obraťte na místní služby pro likvidaci odpadů za účelem
odstranění baterie. Baterie obsažená v přístroji je navržena podle životního
cyklu výrobku.

Celly® je obchodní značka vlastněná
společností CELLY S.p.A.
Všechny značky jsou registrované ochranné
známky příslušných vlastníků.
Dovoz: CELLY S.p.A., via Energy Park 22, 20871
Vimercate (MB) – Italy
Distribuce: RECALL s.r.o., Kubatova 6, 370 04
České Budějovice
Vyrobeno v Číně

SK manuál PBD5000
Powerbanka
Pred použitím produktu si prečítajte užívateľský
manuál, najmä bezpečnostné upozornenie. Pre
prípadné budúce použitie produktu či pre predaní
výrobku tretej strane si tento manuál uschovajte.
Celly S.p.A nie je zodpovedná za ujmu alebo poškodenie zdravia či
majetku vyplývajúcej z nesprávneho použitia výrobku.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
- Dbajte na to, aby vám produkt nespadol na zem,
nestláčajte ho ani do neho ničím nevrývajte, aby
nedošlo k jeho závade alebo poškodeniu. To môže
spôsobiť vnútorný skrat a prehriatie.
- Uchovajte produkt mimo dosah vlhkosti, vody a
ostatných kvapalín. Pokiaľ produkt príde do
kontaktu s vodou, vlhkosťou alebo inými
kvapalinami, nepoužívajte ho, aby nedošlo k úrazu
elektrickým prúdom, explózii alebo poškodeniu.
- Keď produkt navlhne, a je prípadne vysušený a
pracuje normálne, kontakty batérie a obvody mohli
aj tak pomaly korodovať a predstavovať
bezpečnostné riziko.
- Skladujte produkt mimo dosah akéhokoľvek
zdroja plameňa, priameho slnečného svetla,
kúrenia, kachlí alebo ostatných zdrojov tepla ako
napríklad palubná doska vo vozidle v lete. Môže to
spôsobiť explóziu batérie alebo znížiť jej výkon.
- Nikdy neprevádzkujte výrobok bez dozoru.
- Počas prevádzky môže byť povrch horúci. Zaistite
dostatočné vetranie. Povrch nesmie byť nikdy
zakrytý.
- Nikdy nepoužívajte produkt, pokiaľ sa presúvate
z chladného do teplého prostredia. Nechajte
produkt dosiahnuť izbovej teploty pred pripojením
a použitím. To môže trvať niekoľko hodín.
- Teplota použitia: 0-40°C
- Neskúšajte upravovať, opravovať alebo
rozmontovať produkt. Riziko explózie!
- Nenechávajte produkt v kontakte s kovovými
predmetmi.
Kovové predmety môžu rušiť
elektrické spojenia a spôsobiť nehodu, pokiaľ
vnútorný ochranný obvod zariadenia nefunguje
správne.
- Okamžite prestaňte produkt používať, ak uvidíte
hrču, zvlnenie alebo iné abnormality.
- Nepoužívajte produkt, pokiaľ je poškodený.
- Uistite sa, že dodaný kábel pre nabíjanie výrobku
je neporušený a nikdy neskratuje výstupy pre
nabíjanie.
- Nevymeniteľná dobíjacia batéria je integrovaná
v produkte.
- Vo vnútri produktu nie sú žiadne užívateľom
opraviteľné časti. Nikdy produkt neotvárajte alebo
nedemontujte.
- Nikdy neskratujte kontakty / svorky batérie.
- Nevhadzujte produkt do ohňa. Nebezpečie
explózie a požiaru!
- Nabíjajte batériu pravidelne, aj keď produkt
nepoužívate. Predĺžite životnosť batérie. (Raz za 2
mesiace).

- Nikdy nenabíjajte produkt bez dozoru. Počas
nabíjania umiestnite produkt na tepelne odolný
povrch.
- Akumulácia tepla počas nabíjania je normálna.
- Za žiadnych okolností nepoužívajte žiadne
agresívne čistiace prostriedky, alkohol, alebo iné
chemické riešenie k čisteniu, pretože môžu
poškodiť povrch produktu alebo dokonca narušiť
jeho funkčnosť.
- Odpojte všetky pripojené káble, než začnete
produkt čistiť.
- Nikdy neponárajte produkt do vody alebo do inej
kvapaliny.
- Netlačte príliš tvrdo na povrch, aby nedošlo k jeho
poškriabaniu.
- Uchovajte produkt mimo dosah detí.
- Nikdy nedovoľte deťom alebo osobám so
zdravotným postihnutím používať elektrické
prístroje bez dozoru.
- Uistite sa, že sa deti nehrajú s plastovým obalom.
Môžu prehltnúť malé časti a udusiť sa.
POUŽITIE
Nabíjanie powerbanky
1. Zastrčte menší koniec dodaného micro-USB
káblu do micro-USB vstupu powerbanky.
2. Zapojte väčší koniec dodaného micro-USB káblu
do USB portu nabíjačky alebo do počítača.
3. Powerbanka se začne nabíjať. Pre prvý nabíjací
cyklus odporúčame 12 hodín nabíjania. Čas
vyžadovaný pre nabíjanie je okolo 3 hodín.
Multifunkčné tlačidlo vám umožní zistiť
zostávajúcu kapacitu batérie.
4. Po nabití odpojte micro-USB kábel z USB portu a
z powerbanky.
Nabíjanie vášho zariadenia
1. Uistite sa, že powerbanka je dostatočne nabitá.
2. Pred nabíjaním vášho zariadenia sa uistite, že
jeho technická charakteristika (napätie, výstup,
prúd)je kompatibilný s powerbankou.
3. Pripojte vaše zariadenie k USB portu
powerbanky, použitím originálneho káblu
k zariadeniu. Vaše zariadenie sa začne nabíjať.
4. Po nabití odpojte kábel od vášho zariadenia a od
powerbanky.
Čistenie
Pred čistením odpojte všetky káble.
Pokiaľ je to nutné očistite prístroj vlhkou utierkou a
nechajte ho úplne vyschnúť pred
použitím.
Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, korozívne alebo
plynné čistiace prostriedky. Uistite sa, že do
prístroja neprenikla žiadna voda ani iná kvapalina.

Skladovanie
Skladujte powerbanku na čistom, suchom mieste.
Uchovávajte ju mimo dosah priameho slnečného
svetla.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Vstup: DC 5V/2A
Výstup: DC 5V/2,4A
Kapacita: 5000 mAh (18,5Wh)
Hmotnosť: 123g
Rozmery: 9,7x4,5x2,2cm

Certifikácia a bezpečnostné informácie
Spoločnosť CELLY S.p.A. prehlasuje,
že tento produkt je v zhode s
ustanoveniami
smernice 2011/65/EU o obmedzení
používania niektorých nebezpečných
látok v elektrických a elektronických
zariadeniach.
Výrobok vlastní značku CE a je v súlade s bezpečnostnými normami
platnými v Európskej únii.

POKYNY PRE ODSTRAŇOVANIE ZARIADENIA PRE SÚKROMNÉ OSOBY
(Platí
v
Európskej únii
a
v krajinách so samostatnými
systémami zberu odpadu)
Označenie na
výrobku alebo
v
dokumentácii znamená, že na konci
svojej životnosti
výrobok
nesmie byť likvidovaný spolu
s
ostatným komunálnym odpadom.
Aby
sa zabránilo
možnému
znečisteniu životného
prostredia či ujme na ľudskom zdraví spôsobeným nekontrolovanou
likvidáciou odpadu, oddeľte ho prosím od ďalších typov odpadu a
recyklujte ho zodpovedne k
podpore
opätovného
využitia hmotných zdrojov.
Súkromné osoby môžu kontaktovať predajné miesto kde
bol produkt zakúpený alebo miestnu kanceláriu s informáciami o
recyklácii tohto typu
výrobku.
Právnické
osoby
by
mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať všetky
podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by sa nemal miešať s
inými komerčnými odpadmi za účelom likvidácie. Tento produkt má
vstavanú nevymeniteľnú batériu,
nepokúšajte
sa otvoriť výrobok alebo
vybrať batériu,
pretože
to
môže spôsobiť zranenie a poškodenie produktu. Pri likvidácii
výrobku sa obráťte na miestne služby pre likvidáciu odpadov za
účelom
odstránenia batérie.
Batéria v
prístroji
je
navrhnutá podľa životného cyklu výrobku.

Celly® je obchodná značka vlastnená
spoločnosťou CELLY S.p.A.
Všetky značky sú registrované ochranné
známky príslušných vlastníkov.
Dovoz: CELLY S.p.A., via Energy Park 22,
20871 Vimercate (MB) – Italy
Distribúcia: RECALL SK s.r.o., Priemyselná
5/C, 917 01 Trnava
Vyrobené v Číně

